
Vážení,  

dovoluji si přeposlat odkaz na detailní informace zveřejněné kanceláří VOP k dávce HN mimořádné 
okamžité pomoci na uhrazení nákladů spojených se školní docházkou. 

Informace jsou zveřejněny zde: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/na-vydaje-na-
skolaka-lze-zadat-urad-prace-o-jednorazovou-davku/ 

 Dovoluji si také s ohledem na témata diskutovaná MdT zdůraznit, že dle těchto informací lze dávku 

použít i na úhradu školkovného, družiny, stravování ve škole, volnočasových aktivit, vybavení k domácí 

přípravě a také dojíždění do školy.  

Celoroční jízdenka MHD pro děti od 6 let a studenty do 26 let stojí 1 106,- Kč a platí od 1. 
9. do 31. 8. následujícího roku (tj. 92,- Kč měsíčně oproti 30 denní za 187,- Kč), 5 měsíční 

jízdenka (září-leden a únor-červen) stojí 553,- Kč, ale neplatí o letních prázdninách.  

Nastupující prvňáčci mají první ODISku zdarma (pořízení do 30. 9. 2019), ostatní stojí pořízení karty 

jednorázově 130,- Kč. Karta je funkční několik let a lze ji používat i jako peněženku k úhradě 
jednorázového jízdného. 

K 31. 12. 2019 bude ukončen prodej papírových jízdenek MHD a pořízení krátkodobých jízdenek 
se stane složitějším.  

Bližší informace najdete na stránkách DPO: 

- jízdné pro děti 6-15 let: https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/ceny-jizdenek/dlouhodobe-6-
15.html,  

- jízdné pro studenty 15-26 let: https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/ceny-jizdenek/dlouhodobe-
15-26-let.html, 

- ODISka pro prvňáčky: http://www.dpo.cz/prvniodiska/,  

- zrušení papírových jízdenek: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2712056-ostravska-mhd-zrusi-do-
konce-roku-papirove-jizdenky. 

 K problematice ještě připojuji odpověď DPO na dotaz ke zrušení papírových jízdenek kolegy J. 

Hořínka z Charity Ostrava z 1. 3. 2019. Dotaz směřoval i k tomu, jak postupovat v případě 

cestování MHD s dětmi v rámci poskytování sociálních služeb a aktivit a jak takové výdaje 
doložit účetně např. při vyúčtování dotací: 

  

Vážený pane Hořínku,  

dovolte, abychom reagovali na Váš dotaz.  
Koncept útlumu papírových jízdenek ještě není zcela konkrétní. Nejaktuálnější informace Vám budeme 
moci dodat v září 2019 po obdržení nových automatů na kreditní jízdenky, které nahradí papírovou 
jednorázovou formu jízdného. 
Platba v hotovosti se zrušením jednorázového papírového jízdného však nezmizí a nahradí ji od září 
tohoto roku možnost zakoupení kreditní jízdenky s minimálním vkladem 100 Kč. Automaty 
pro zakoupení kreditní jízdenky v hotovosti budou umístěny na hlavních přepravních 
uzlech. Odbavení ve vozidle s touto formou jízdného bude fungovat na stejném principu jako u karty 
ODISka či bezkontaktních platebních karet. Nabitá částka na jízdence se bude po přiložení k validátoru 
ve vozidle strhávat podle cestování. Kreditní jízdenku bude možné v případě potřeby u automatů pro 
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další jízdy znovu nabít. Cena jízdného při použití kreditní jízdenky bude odpovídat elektronickému 
jízdnému tzn, že za jednu 10 minutovou jízdu zaplatíte 14 Kč a nikoliv 16 Kč, jak je tomu u papírové 
varianty.  
Tato varianta je možností ve Vámi uvedeném případě, kdy vyberete částku od dětí a za ni 
zakoupíte dle nominální hodnoty kreditní jízdenku. Další variantou, kterou Vám nabízíme je 
možnost zakoupení  jedné či více anonymních ODISkek přímo na jméno Vašeho střediska. Na 
tuto kartu je možné odbavit jednorázově až 15 dospělých osob a 15 dětí. Na kartě může být 
formou elektronické peněženky nahrána částka pro podobné účely. Kartu si vždy zapůjčí střediskem 
pověřená osoba a poté s ní děti ve vozidlech DPO odbaví. U obou uvedených variant platí, že je 
možné poté vygenerovat daňové doklady ke každé zakoupené jízdě pro použití v účetnictví. 

Vážený pane Hořínku, děkujeme za Váš podnět a čas, který jste této problematice věnoval. Je to pro 
nás cenný zdroj zpětné vazby.  

S pozdravem 
oddělení tiskové a PR 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 


